
ERASMUS+ mobilitás beszámoló 

Város: Bécs 

Egyetem: Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien 

 
Név: Sinkovics Gábor 

Időtartam: 2019 szeptember – 2020 július 

 

Szállás: 

housing.oead.at/en/accommodation/wien-en  
www.oejab.at/en/students/dormitories/johannes  
 
Étkezés: 

Az árak Budapesthez viszonyítva nagyjából duplák. 
Sulimenza van, finom és drága 
 
Közlekedés: 

Pest felől kb. óránként van vonat (ha időben foglalunk 13€-ból megvagyunk), emellett flixbus vagy 
regiojet buszjáratokkal Kelenföldről, vagy a Népligetből akár 9-10€-ból is ki lehet jutni (itt a 
hangszerek utastérbe helyezése lehet probléma). 
Sopron felől óránként Regioexpress vonatokkal zavartalan az eljutás (legutóbb 8.20€ volt a 
diákjegy). 26 éves kor alatt érdemes kiváltani az ÖBB Vorteilscard Jugend nevű kártyát (19€), 
mellyel az osztrák vasúton egy évig kedvezményes jegyet válthatunk. 
A városi közlekedés jól szervezett, a metrókkal és vonatokkal bárhová el lehet jutni. Érdemes 
szemeszterbérletet váltani, melyhez a Meldezettel kitöltése után féláron (75€) juthatunk hozzá. 
 
Tanulmányi és egyéb ügyintézés: 

Könnyű, gyors és rugalmas. Az ügyintézők kedvesek, segítőkészek és mind beszélnek angolul. 
A weboldal jó és könnyen kezelhető. 
Az új hallgatók automatikusan kapnak egy e-mail fiókot az egyetem belső levelezőrendszerében, 
melyet célszerű rögtön aktiválni. Ez elvileg Erasmusos hallgatóknak nem kötelező, de tapasztalatom 
szerint így sokkal könnyebb naprakész infókhoz jutni (aktiválás után rögtön beállítható az 
átirányítás a személyes e-mail fiókba).   
 
Pozitívumok: 

Egy kedves és nyitott környezetben, inspiráló és hozzáértő szakemberekkel és kollégákkal 
tölthettem egy évet. Nagyon tetszik a kiválasztott célokhoz való, szigorúan objektív, hozzáállás. 
Annak javaslom ezt az utat, aki egy rövid távú konkrét cél megvalósításához kíván támogatást és 
profi felkészítést. 
 
Negatívumok: 

Az iskola kis méretéből adódó gyakorlóhiány. Ez az infó a szállás keresésekor hasznos lehet. A kora 
reggeli-, és késő esti időpontokon kívül nincs sok esély a gyakorlásra. Van egy ún. Nebenhaus, mely 
a szomszédos bérházban 4 gyakorlótermet jelent. Csupán ezekben nincs tanítás. Itt az egész nap 

https://housing.oead.at/en/accommodation/wien-en
https://www.oejab.at/en/students/dormitories/johannes


folyamán lehet gyakorolni, de maximum 3 órát. Szombaton korábban zárnak, vasárnap ki sem 
nyitnak (akkor lehet kirándulni és várost nézni :) ). 


